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Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho 
pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživate-
lům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

ČESKY

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich produktů. Naše značka je 
synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v ob
lastech určování energetické spotřeby, jemné manuální terapie, krevního tla
ku/diagnostiky, hmotnosti, masáže, vzduchové terapie a péče o krásu a dítě.
S pozdravem
váš tým Beurer
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Obsah balení
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• 1x nabíjecí kabel micro USB
• 1x síťový adaptér
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  VAROVÁNÍ
• Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/

soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
• Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let 

i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či 
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem 
nebo byly poučeny ohledně bezpečného použí
vání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.

• Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět 

děti bez dohledu.
• Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu 

u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho 
nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
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Vysvětlení symbolů
V návodu jsou použity následující symboly:

 
VAROVÁNÍ 
Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko 
ohrožení zdraví

 
POZOR 
Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/
příslušenství
Upozornění
Upozornění na důležité informace

Dodržujte návod k použití

Přístroj nepoužívejte u osob s kardiostimulátorem nebo jinými 
implantáty, např. inzulinovou pumpou nebo voperovaným 
defibrilátorem.

Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak 
třídě ochrany 2.

Používejte pouze v uzavřených prostorech.

Výrobce

Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních (OEEZ)

21

PAP
Obal zlikvidujte ekologicky.

1. K seznámení 
1.1 Jak funguje přístroj stress releaZer?
Přístroj beurer stress releaZer byl vytvořen speciálně za účelem prevence 
a léčení stresu. Přiložením přístroje stress releaZer na bránici dochází k uklid
nění hlavních nervových drah v této oblasti a k celkovému zklidnění dechu.
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Zabudovaný vibrační motor přenáší impulzy na uživatele, díky nimž může lépe 
a správně dýchat. Přístroj stress releaZer obsahuje navíc světelný kroužek, 
který funguje jako náladové světlo. Při používání přístroje pulzuje světelný 
kroužek v rytmu dechu.
Přístroj stress releaZer je kromě toho vybaven funkcí zahřívání na spodní 
straně pro ještě příjemnější používání. 

1.2 Aplikace „beurer CalmDown“
Přístroj stress releaZer můžete pomocí Bluetooth® připojit k chytrému tele
fonu. Potřebujete k tomu pouze bezplatnou aplikaci „beurer CalmDown“. 
Aplikaci „beurer CalmDown“ si můžete stáhnout v Apple App Store (iOS) 
nebo na Google Play (AndroidTM).
Bezplatná aplikace „beurer CalmDown“ poskytuje tyto výhody:
• podrobné vysvětlení funkcí přístroje pomocí videa
• audiovizuální dechová cvičení s programem HRV (variabilita tepové fre

kvence)
• doprovodná relaxační hudba při používání přístroje
• funkce kalendáře pro záznam doby používání přístroje
• možnost vlastních záznamů
• Systémové požadavky:  

iOS ≥ 9.0 
Android™ ≥ 5.0 
Bluetooth® ≥ 4.0

• přenos dat prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth®.  
Přístroj stress releaZer používá Bluetooth® low energy technology, fre
kvenční pásmo 2 400 – 2 480 GHz, maximální vysílací výkon v tomto 
pásmu < 20 dBm, kompatibilní s chytrými telefony / tablety používající
mi Bluetooth® 4.0.

Změny technických údajů bez předchozího oznámení jsou z důvodu aktua
lizace vyhrazeny.

2. Použití v souladu s určením 

 VAROVÁNÍ

Přístroj stress releaZer je určen pouze k osobnímu použití. Přístroj stress re
leaZer není žádným zdravotnickým přístrojem, nýbrž jen nástrojem k relaxační 
terapii. Přístroj stress releaZer se smí používat pouze k účelu, ke kterému 
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byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv nesprávné 
použití může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným 
nebo nevhodným používáním.

3. Pokyny 
 VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pokyny pro používání přístroje stress releaZer
• Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
• Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná 

viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte 
se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou 
uvedeny v návodu.

• Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.
• Přístroj NEPOUŽÍVEJTE, jestliže máte voperovaný kardiosti

mulátor nebo jiné implantáty, např. inzulinovou pumpu či jiné 
kovové implantáty.

• Přístroj NEPOUŽÍVEJTE na hlavě.
• Přístroj NEPOUŽÍVEJTE v obličeji.
• Přístroj NEPOUŽÍVEJTE na genitáliích.
• Přístroj NEPOUŽÍVEJTE při chorobných změnách nebo poranění v oblasti 

zad (např. výhřez meziobratlových plotének, otevřené rány).
• Přístroj NEPOUŽÍVEJTE v době těhotenství.
• Přístroj NEPOUŽÍVEJTE během spánku.
• Přístroj NEPOUŽÍVEJTE při jízdě motorovým vozidlem.
• Přístroj NEPOUŽÍVEJTE na zvířatech.
• Přístroj NEPOUŽÍVEJTE při činnostech, při kterých by mohla hrozit ne

předvídaná reakce.
• Přístroj NEPOUŽÍVEJTE po požití substancí, které mají za následek ome

zenou schopnost vnímání (např. bolest utišující léky, alkohol).
• Přístroj je vybaven funkcí zahřívání. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, 

musí být při používání funkce zahřívání opatrné.
• Při používání tohoto přístroje se musíte vždy cítit příjemně.
• Přístroj používejte pouze s dodávaným příslušenstvím.
• Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní prodej

ci. V žádném případě nesmíte přístroj sami otvírat nebo opravovat, jinak již 
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nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů 
záruka zaniká. V žádném případě se nepokoušejte opravovat přístroj sami!

Pokud si nejste jisti, zda je tento přístroj pro vás vhodný, zeptejte se svého 
lékaře.

Před použitím přístroje stress releaZer se poraďte s lékařem,
• pokud trpíte těžkou chorobou nebo jste prodělali operaci horní části těla.
• při horečnatém nastydnutí, trombózách, diabetu, nervovém onemocnění 

nebo akutních zánětech.
• při bolestech nejasného původu.

Pokyny pro zacházení s akumulátory
• Pokud by se tekutina z článku akumulátoru dostala do kontaktu s pokož

kou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
• Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly akumulátory spolknout a udusit 

se. Akumulátory proto uchovávejte mimo dosah malých dětí!
• Chraňte akumulátory před nadměrným teplem.
• Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.
• Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
• Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití. 
• Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržo

vat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné 
nabíjení.

• Před prvním spuštěním zcela nabijte akumulátor.
• Pro dosažení co nejdelší životnosti akumulátoru ho plně nabíjejte mini

málně 2krát za rok.
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4. Popis přístroje 

1

2

3

4

5

6

1 Přípojka micro USB 4 Tlačítko zahřívání
2 Funkční kontrolka 5 Světelný kroužek
3 Vypínač 6 Tlačítko světelného kroužku
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5. Uvedení do provozu

 Upozornění

Než začnete přístroj stress releaZer používat, musíte ho alespoň 4 hodiny na
bíjet. Postupujte takto:

Nabíjení přístroje stress releaZer
• Propojte nabíjecí kabel s micro USB a síťový adaptér s přístrojem stress 

releaZer.(obr. 1). Síťový adaptér pak zapojte do vhodné zásuvky. Alternativně 
můžete přístroj stress releaZer nabíjet také pomocí nabíjecího kabelu i přes 
USB přípojku na počítači/notebooku (obr. 2).

Během nabíjení bliká funkční kontrolka v kroužku. Jakmile je přístroj stress re
leaZer zcela nabitý, svítí funkční kontrolka nepřetržitě. Úplné nabití akumulátoru 
stačí asi na 3 hodiny provozu (s aktivovanou funkcí zahřívání nebo světla) nebo 
asi na 11 hodin provozu bez funkce zahřívání a světla. Jakmile začne funkční 
kontrolka během provozu modře blikat, musíte přístroj stress releaZer nabít.

Obr. 1 Obr. 2

Další informace a seznam často kladených otázek (FAQ) naleznete na:
http://www.beurer.com
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6. Použití 
6.1 Umístění přístroje stress releaZer 

 Upozornění
Přístroj stress releaZer můžete používat na holém těle nebo přes oblečení. Do
poručujeme používat přístroj stress releaZer denně 30 minut.
1. Lehněte si na záda na rovnou plochu. 

Alternativně se můžete posadit v po
loleže na sklopenou židli.

2. Umístěte přístroj stress releaZer na 
bránici (tzn. na spodní část žeber / 
hrudního koše). Pokud se při použí
vání přístroje stress releaZer na bráni
ci necítíte dobře, umístěte ho nad ni.

 Upozornění
Nepoužívejte přístroj v oblasti solar plexu (přechod od hrudní kosti k žaludeční 
jamce). Mohlo by to způsobit pocit závratě a nevolnosti.

6.2 Zapnutí přístroje stress releaZer / výběr dýchacího cyklu

 Upozornění
Vyberte si dýchací cyklus podle osobního rozpoložení. Pokud již používáte 
přístroj stress releaZer déle, je možné délku dechu prodloužit.

1x stisknout =

Přístroj stress releaZer zapnete vypínačem . Tři po
líčka funkční kontrolky svítí modře a funkce Bluetooth® 
je aktivní. Můžete také propojit přístroj stress releaZer 
s chytrým telefonem prostřednictvím aplikace „beurer 
CalmDown“.

2x stisknout =
Aktivuje se první dýchací cyklus. Při tomto dýcha
cím cyklu se 5 sekund nadechujete a 5 sekund vy
dechujete. 
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3x stisknout =
Aktivuje se druhý dýchací cyklus. Při tomto dýcha
cím cyklu se 6 sekund nadechujete a 6 sekund vy
dechujete. 

4x stisknout =
Aktivuje se třetí dýchací cyklus. Při tomto dýchacím 
cyklu se 7 sekund nadechujete a 7 sekund vydechu
jete. 

5x stisknout = Přístroj stress releaZer se vypne.

 Upozornění
Přístroj stress releaZer je vybaven funkcí automatického vypnutí, která je 
nastavena na maximální provozní dobu 30 minut. Po uplynutí 30 minut se 
přístroj stress releaZer automaticky vypne.

6.3 Funkce zahřívání 
Během používání přístroje můžete zapnout funkci zahřívání pro lepší re
laxaci. Na přístroji stress releaZer stiskněte tlačítko zahřívání . Funkční 
kontrolka začne modře blikat. Funkci zahřívání vypnete dalším stisknutím 
tlačítka zahřívání .

6.4 Funkce světla 
Během používání přístroje můžete zapnout funkci světla pro lepší relaxaci. 
Na přístroji stress releaZer stiskněte tlačítko světla . Světelný kroužek 
kolem přístroje stress releaZer začne pulzovat v rytmu dechu. Modré světlo 
vypnete dalším stisknutím tlačítka světla .
Pokud jsou funkce světla a zahřívání zapnuté současně, svítí světelný krou
žek červeně a ne modře.

7. Údržba a čištění 
Životnost přístroje stress releaZer závisí na pečlivém zacházení.

 POZOR

• Přístroj stress releaZer očistěte po použití jemnou, lehce navlhčenou utěr
kou (voda nebo slabý roztok čisticího prostředku). Osušte přístroj stress 
releaZer utěrkou nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné abrazivní čis
ticí prostředky.
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• Chraňte přístroj stress releaZer před nárazy, prachem, chemikáliemi, silný
mi teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a příliš blízkými tepelnými 
zdroji (kamna, topná tělesa).

• Přístroj stress releaZer nikdy nevkládejte do vody nebo jiných kapalin 
a dbejte na to, aby do přístroje stress releaZer nevnikla žádná kapalina.

8. Likvidace 
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho život
nosti likvidovat spolu s domácím odpadem. 
Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných 
míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpad
ních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte 
otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci 
na starost.

Likvidace akumulátorů
Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně ozna
čených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců 
elektrotechniky. Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat.
Při odstraňování akumulátoru z přístroje nadzdvihněte šroubovákem kryt nad 
světelným kroužkem. Vyjměte akumulátor z přístroje.

Na akumulátorech s obsahem škodlivých látek se nacházejí 
tyto značky: 
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium, 
Hg = baterie obsahuje rtuť.

9. Technické údaje 

Napájení 100–240 V~; 50/60 Hz; 0,2 A

Rozměry 18 x 12,8 x 5 cm 

Hmotnost cca 380 g
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Baterie:
Kapacita
Jmenovité napětí
Označení typu

2 200 mAh
3,7 V
LiIon

Přenos dat Bluetooth® low energy technology, 
frekvenční pásmo 2,400  2,480 GHz,
vysílací výkon < 20 dBm

Změny technických údajů bez předchozího oznámení jsou z důvodu aktu
alizace vyhrazeny. 

Ručíme za to, že tento výrobek odpovídá evropské směrnici RED 2014/53/
EU. Napište si na adresu kd@beurer.de o podrobnější informace, např. v 
souvislosti s prohlášením o shodě či označením CE.

10. Záruka / servis 
Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního 
prodejce nebo místní pobočku (viz seznam „Service international“).
Při zasílání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:
1.  Záruční doba produktů BEURER činí 3 roky nebo – pokud je delší – roz

hodující je záruční doba od data nákupu platná v příslušné zemi.  
Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum 
nákupu dokladem o koupi nebo fakturou.

2.  Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje. 
3.  Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku

a.  neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
b.  oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
c.  přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do 

servisního střediska.
d.  Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému 

opotřebení (manžeta, baterie atd.).
4.  Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené 

přístrojem je vyloučena v případě, že byly při poškození uznány náro
ky z odpovědnosti za vady.
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Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uscho-
vajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným 
používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

SLOVENSKY

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
ďakujeme, že ste sa rozhodli pre jeden z našich výrobkov. Naše meno za
ručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti 
tepla, jemnej terapie, krvného tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže, krásy, 
vzduchu a detí.
S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer
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  VÝSTRAHA
• Prístroj je určený iba na použitie v domácom/

súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
• Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 

rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, 
senzorickými alebo duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo 
vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak 
boli poučené o bezpečnom používaní prístroja 
a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho 
vyplývajú.

• Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykoná

vať deti bez dozoru.
• V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné 

vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie 
odstrániť. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj 
sa musí zlikvidovať.



16

Vysvetlenie symbolov
V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:

 
VÝSTRAHA 
Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo 
zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia

 
POZOR 
Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/
príslušenstve
Upozornenie
Upozornenie na dôležité informácie

Dodržujte návod na obsluhu

Prístroj nesmú používať osoby s kardiostimulátorom alebo 
inými implantátmi, napr. s inzulínovou pumpou alebo 
implantovaným defibrilátorom

Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a tým 
zodpovedá triede ochrany 2.

Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.

Výrobca

Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch 
z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment).

21

PAP
Obal ekologicky zlikvidujte.

1. Oboznámenie sa 
1.1 Ako funguje stress releaZer?
stress releaZer od firmy Beurer bol špeciálne vyvinutý na prevenciu a liečbu 
stresu. Aplikáciou prístroja stress releaZer v oblasti bránice sa upokoja hlavné 
nervové úseky v tejto oblasti a zosúladí sa dýchanie.
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Vstavaný vibračný motor prenáša na používateľa impulzy, prostredníctvom 
ktorých môže ľahko a správne dýchať. stress releaZer má navyše ľahký krú
žok, ktorý pôsobí ako stimulujúce svetlo. Počas používania svetelný krúžok 
pulzuje v rytme dýchania.
stress releaZer má tiež voliteľnú funkciu ohrievania na spodnej strane pre 
pohodlnejšiu aplikáciu. 

1.2 Aplikácia „beurer CalmDown“
stress releaZer môžete tiež pripojiť k svojmu smartfónu prostredníctvom 
technológie Bluetooth® Na to potrebujete len bezplatnú aplikáciu „beurer 
CalmDown“. Aplikácia „beurer CalmDown“ je k dispozícii z Apple App Store 
(iOS) a z Google Play (AndroidTM).
Bezplatná aplikácia „beurer CalmDown“ vám ponúka nasledujúce výhody:
• Podrobné vysvetlenie aplikácií s videami
• Audiovizuálne dýchacie cvičenia s tréningovým programom pre VSF (va

riabilita srdcovej frekvencie)
• Sprievodná relaxačná hudba počas použitia
• Funkcia kalendára na zaznamenávanie období aplikácie
• Možnosť vlastných poznámok
• Požiadavky na systém:  

iOS ≥ 9.0 
Android™ ≥ 5.0 
Bluetooth® ≥ 4.0

• Prenos údajov prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth®  
stress releaZer používa Bluetooth® low energy technology, frekvenčné 
pásmo 2 400 – 2 480 GHz, maximálny výkon vysielania < 20 dBm vy
žiarený vo frekvenčnom pásme, kompatibilný s funkciou Bluetooth® 4.0 
smartfónov/tabletov.

Zmeny technických údajov bez upozornenia sú vyhradené z aktualizačných 
dôvodov.

2. Použitie podľa určenia 

 VÝSTRAHA

stress releaZer je určený len na súkromné použitie. stress releaZer nie je zdra
votnícka pomôcka, ale relaxačný prístroj. Stress releaZer sa smie používať 
iba na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v tomto návode na 
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obsluhu. Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné. Výrobca neručí za 
škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného alebo nesprávneho použitia.

3. Upozornenia 
 VÝSTRAHA

Bezpečnostné pokyny k používaniu prístroja stress releaZer
• Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo 

udusenia!
• Pred použitím prístroja sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nevykazu

jú žiadne viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte 
a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho 
servisu.

• Nepoužívajte sieťový adaptér v blízkosti vody.
• NEpoužívajte tento prístroj, ak máte implantovaný kardiostimu

látor alebo iné implantáty, ako napr. inzulínovú pumpu alebo 
implantovaný defibrilátor.

• Prístroj NEpoužívajte na hlave.
• Prístroj NEpoužívajte na tvári.
• Prístroj NEpoužívajte na genitáliách.
• Prístroj NEpoužívajte pri chorobných zmenách alebo zraneniach v oblasti 

bránice (napr. otvorené rany).
• Prístroj NEpoužívajte počas tehotenstva.
• Prístroj NEpoužívajte počas spánku.
• Prístroj NEpoužívajte vo vozidle.
• Prístroj NEpoužívajte na zvieratá.
• Prístroj NEpoužívajte pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať nebezpeč

né nepredvídané reakcie.
• Prístroj NEpoužívajte po požití látok, ktoré spôsobujú obmedzenie schop

nosť vnímania (napr. lieky proti bolesti, alkohol).
• Prístroj disponuje prídavnou funkciou ohrievania. Osoby, ktoré nie sú cit

livé na teplo, musia byť pri používaní funkcie ohrievania opatrné.
• Použitie musí vždy pôsobiť príjemne.
• Prístroj používajte len s dodávaným príslušenstvom.
• Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní pre

dajcovia. Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať 
opravy, pretože inak nie je zaručená jeho bezchybná funkcia. Pri nedodr
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žaní pokynov záruka zaniká. V žiadnom prípade sa prístroj nepokúšajte 
opraviť samostatne!

Ak si nie ste istý, či je pre vás prístroj vhodný, poraďte sa so svojím lekárom.

Pred použitím releaZer sa poraďte so svojim lekárom,
• ak trpíte závažným ochorením alebo ste podstúpili operáciu hornej časti 

tela.
• v prípade horúčkovitého ochorenia, trombóz, cukrovky, nervových ocho

rení alebo akútnych zápalov.
• ak máte bolesti neznámeho pôvodu.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi
• Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu 

s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku 
pomoc.

• Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti môžu akumulátory prehltnúť a za
dusiť sa nimi. Z toho dôvodu skladujte akumulátory mimo dosahu ma
lých detí!

• Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom.
• Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádžte do ohňa.
• Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.
• Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na ob

sluhu. 
• Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte 

pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje v tomto návode na 
obsluhu.

• Pred prvým použitím úplne nabite batériu.
• Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie nabite batériu doplna as

poň dvakrát do roka.
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4. Popis prístroja 

1

2

3

4

5

6

1  microUSB konektor 4 tlačidlo pre teplo
2  funkčná kontrolka 5 svetelný krúžok
3  tlačidlo ZAP/VYP 6 tlačidlo svetelného krúžku
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5. Uvedenie do prevádzky

 Upozornenie

Pred prvým uvedením prístroja stress releaZer do prevádzky ho nechajte 
minimálne 4 hodiny nabíjať. Postupujte nasledovne:

Nabíjanie prístroja stress releaZer
• Pripojte microUSB nabíjací kábel k sieťovému adaptéru a prístroju stress 

releaZer (obrázok 1). Zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky. Alter
natívne môžete stress releaZer nabíjať s nabíjacím káblom aj prostredníc
tvom USB pripojenia na vašom počítači/laptope (obrázok 2).

Počas nabíjania sa funkčné svetlo striedavo rozsviecuje v kruhu. Po úplnom 
nabití prístroja stress releaZer zostane funkčná kontrolka trvalo rozsvietená. 
Úplne nabitá batéria vydrží cca 3 hodiny prevádzky (s aktivovanou funkciou 
tepla a svetla) alebo cca 11 hodín bez funkcie tepla a svetla. Ak počas pre
vádzky začne funkčná kontrolka blikať na modro, musíte stress releaZer nabiť.

Obrázok 1 Obrázok 2

Ďalšie informácie a často kladené otázky:
http://www.beurer.com
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6. Použitie 
6.1 Umiestnenie stress releaZer 

 Upozornenie
stress releaZer môžete používať na holé telo alebo cez oblečenie. Odporúčame 
vám používať stress releaZer denne po dobu 30 minút.
1. Ľahnite si rovno na chrbát. Alternatív

ne môžu sedieť polovične ležmo na 
šikmej stoličke.

2. Položte stress releaZer do oblasti brá
nice (t.j. ležmo na dolný rebrový oblúk/
hrudný kôš). Ak je pre vás aplikácia na 
úrovni membrány nepríjemná, umiest
nite stress releaZer nad bránicu.

 Upozornenie
Prístroj nepoužívajte v oblasti solárneho plexu (prechod z hrudníka do epi
gastria). To by mohlo viesť k pocitu závratu a nevoľnosti.

6.2 Zapnutie stress releaZer/Výber cyklu dýchania

 Upozornenie
Vyberte si dýchací cyklus podľa vlastného rozpoloženia. Ak sa stress releaZer 
používa dlhšiu dobu, je možné predĺžiť dĺžku dýchania.

1x  stlačenie =

stress releaZer zapnete stlačením tlačidla ZAP/VYP 
. Tri polia funkčnej kontrolky sa rozsvietia na mod

ro a Bluetooth® je aktivovaný. Teraz môžete stress 
releaZer pripojiť k svojmu smartfónu prostredníctvom 
aplikácie „beurer CalmDown“.

2x  stlačenie =
Aktivuje sa prvý cyklus dýchania. V tomto cykle dý
chania vdychujte 5 sekúnd a potom vydychujte 5 se
kúnd. 

3x  stlačenie =
Aktivuje sa druhý cyklus dýchania. V tomto cykle 
dýchania vdychujte 6 sekúnd a potom vydychujte 
6 sekúnd. 
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4x  stlačenie = Aktivuje sa tretí cyklus dýchania. V tomto cykle dýcha
nia vdychujte 7 sekúnd a potom vydychujte 7 sekúnd. 

5x  stlačenie = stress releaZer sa vypne.

 Upozornenie
stress releaZer disponuje automatickým vypínaním, ktoré je nastavené na ma
ximálnu prevádzkovú dobu 30 minút. Po uplynutí 30 minút sa stress releaZer 
automaticky vypne.

6.3 Funkcia ohrievania 
Počas používania môžete tiež pridať upokojujúce teplo, aby ste sa lepšie 
uvoľnili. Ak tak chcete urobiť, stlačte tlačidlo tepla na prístroji stress releaZer 

. Funkčná kontrolka začne svietiť namodro. Ak chcete teplo vypnúť, stlačte 
znovu tlačidlo tepla .

6.4 Funkcia svetla 
Počas používania môžete tiež zapnúť modré svetlo, aby ste sa lepšie uvoľnili. 
Ak tak chcete urobiť, stlačte tlačidlo svetla na prístroji stress releaZer . 
Svetelný krúžok okolo stress releaZer začne pulzovať v rytme dýchania. Ak 
chcete modré svetlo vypnúť, znovu stlačte tlačidlo svetla .
Ak je zapnutá funkcia svetla aj funkcia ohrievania, svetelný krúžok svieti na 
červeno a nie na modro.

7. Čistenie a údržba 
Životnosť stress releaZer závisí od starostlivého zaobchádzania:

 POZOR

• Po každom použití vyčistite stress releaZer jemnou, mierne navlhčenou 
handričkou (s vodou alebo jemným čistiacim roztokom). Stress releaZer 
vysušte s handričkou bez vlákien. Nepoužívajte abrazívne čistiace pro
striedky.

• Prístroj stress releaZer chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemi
káliami, veľkými teplotnými výkyvmi, pôsobením elektromagnetických polí 
a neskladujte ho v blízkosti tepelných zdrojov (sporák, radiátor).
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• V žiadnom prípade prístroj stress releaZer neponárajte do vody alebo 
iných kvapalín a dbajte na to, aby do prístroja stress releaZer neprenikli 
žiadne tekutiny.

8. Likvidácia 
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti 
nesmie likvidovať s domovým odpadom. 
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberní vo 
vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o od
padoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte 
na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

Likvidácia batérie
Spotrebované, úplne vybité akumulátory je potrebné likvidovať vložením do špe
ciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo 
v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinný akumulátory zlikvidovať.
Ak chcete vybrať batériu z prístroja, pomocou skrutkovača nadvihnite kryt 
nad svetelným krúžkom. Vyberte batériu z vnútornej strany krytu.

Na akumulátoroch obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto 
značky: 
Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium, 
Hg = batéria obsahuje ortuť.

9. Technické údaje 
Napájanie 100 – 240 V~; 50/60 Hz; 0.2 A

Rozmery 18 × 12.8 × 5 cm 

Hmotnosť cca 380 g

Akumulátor:
Kapacita
Menovité napätie
Typové označenie

2 200 mAh
3.7 V
LiIon
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Dátový prenos Bluetooth® low energy technology 
Frekvenčné pásmo 2,400  2,480 GHz,
vysielací výkon < 20 dBm

Zmeny technických údajov bez upozornenia sú vyhradené z aktualizačných 
dôvodov.

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok zodpovedá európskej smernici RED 
2014/53/EÚ. V prípade, že máte záujem o podrobnejšie informácie, ako je 
napríklad CE vyhlásenie o zhode, obráťte sa na adresu kd@beurer.de.

10. Záruka/servis
V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka 
alebo miestne zastúpenie (pozri zoznam „Service international“).
V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky 
popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:
1.  Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je 

rozhodujúca záručná doba od dátumu kúpy platná v príslušnej krajine.  
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou 
pokladničného dokladu alebo faktúry.

2.  Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredl
žuje. 

3.  Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
a.  nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na 

používanie;
b.  opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolaných osôb;
c.  prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisné

ho strediska;
d.  záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebova

niu (manžeta, batérie atď.).
4.  Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame násled

né škody spôsobené prístrojom, keď sa pri poškodení prístroja uzná 
nárok na záruku.
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Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurerhealthguide.com
www.beurergesundheitsratgeber.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under 
license. Other trademarks and trade names are those of their respective 
owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in 
the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.


